
 

  

     

ОБЯВА  
ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

 

1. Длъжност: Младши експерт – 2 места (едното място е с приоритет за извършване на 
социологически проучвания, обобщаване и анализиране на данни) 

2. Изисквания за заемане на длъжността: 
2.1. Степен на образование: висше, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ 

или „Магистър“ 
2.2. Вид на образованието: 
2.2.1. За първото работно място – специалности в областта на хуманитарните, 

обществените науки: с приоритет са завършилите „Психология“, „Социални дейности“, 
„Социална педагогика“, „Педагогически науки“ 

2.2.2. За второто място - специалности в областта на обществените, стопанските и/или 
хуманитарните науки: с приоритет са завършилите „Социология“, „Психология“ или 
„Статистика“  

2.3. Компютърна грамотност: умения за работа с персонален компютър (MS Office – 
Microsoft Word, Microsoft Excel, електронна поща, интернет); за второто работно място е 
препоръчително познаване и използване на SPSS (статистически пакет за социални 
науки) 

3. Допълнителни изисквания:  
3.1. Комуникативност, способност за планиране и организиране на дейността си, 

инициативност, умения за работа в екип; 
3.2. Отлична езикова култура; 
3.3. Владеенето на английски език или друг чужд език е предимство. 

4. Необходими документи за кандидатстване: 
4.1. Автобиография (Europass формат) 
4.2. Мотивационно писмо 
4.3. Ксерокопия на документи за изисквано образование и допълнителна квалификация 

(дипломи, сертификати); документ за притежавани умения за работа с персонален 
компютър 

4.4. Препоръки от досегашен работодател или академичен преподавател 

5. Обявената длъжност се заема по трудово правоотношение с изпитателен срок. 

6. Режим на работно време: 8-часов работен ден  

7. Подборът ще се проведе на два етапа: 
7.1. Допускане по документи, съобразно посочените изисквания 
7.2. Разговор с допуснатите кандидати 

8. Срок за подаване на документи: обявеният срок от 1 до 30 юни 2018 г. се удължава до 
31 юли 2018 г.  

9. Подаване на документи:  
 Превантивно-информационен център по зависимости  
 ул. „Цар Иван Шишман“ № 96  
 гр. Стара Загора 

10. Телефон за контакти: 042/23-00-24; 0882/550-462; 0888/12-64-13 

 

ООББЩЩИИННАА  ССТТААРРАА  ЗЗААГГООРРАА  
ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  ППОО  ННААРРККООТТИИЧЧННИИ  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВАА    
ППРРЕЕВВААННТТИИВВННОО  ––  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН  ЦЦЕЕННТТЪЪРР  ППОО  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  

6000, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” № 96 
e-mail: pic.starazagora@abv.bg, ovagimyan@abv.bg; уеб сайт: www.pic-starazagora.com 

тел.: 042/ 23-00-24; 0882/550-462  
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